
ZARZĄDZENIE  Nr 254/2017 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. 

poz.446, poz.1579,poz.1948 :z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach 

publicznych (tj. Dz. U z 2016r, poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz.2260; z 2017 r poz.191, poz.659, poz.933, 

poz.935, poz.1089, poz.1537, poz.60; poz.1475; poz.1529) i § 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 19 

grudnia 2016r. Nr XXIX/160/16 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. Wójt Gminy zarządza, 
co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2017 r. podjęty uchwała Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 
grudnia 2016 r. w następujący sposób: 

 

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

zwiększa się o kwotę 10 017,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów  i  Budżetu  z dnia 04.10.2017 r. Nr FB.I.3111.1.66.2017  

zwiększenie dotacji celowej na 2017 r. z przeznaczeniem  na uzupełnienie dotacji dla gmin na realizacje zadań 
wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o  ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach 
osobistych. 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 

zwiększa się o kwotę 12 249,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 05 .10.2017 r.  Nr FB.I.3111.1.34.2017.EA 
– zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu 
państwa , zgodnie z postanowieniem  art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 
r poz.1769). 

3) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

paragrafie 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
programów rządowych 

zwiększa się o kwotę 445,00 zł 
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Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 05.10.2017 r. Nr FB.I.3111.1.56.2017.UP 
–zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 
dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r  „Wyprawka szkolna”. 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 22 711,00 zł.  

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Budżetu i Finansów z 02 października 2017 r Nr 
FB.I.3111.2.141.2017.AS z dnia 05 .10.2017 r.- zmniejszenie dotacji celowej  na podstawie przeprowadzonej analizy  w 

zakresie środków przeznaczonych m.in. na realizację zadań  wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 t., poz.783, z późniejszymi zmianami). 

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 000,00 zł 

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale  75011 Urzędy Wojewódzkie 

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 10 017,00 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 12 249,00 zł 

3) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększa się o kwotę 445,00 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki  bieżące budżetu o kwotę 22 711,00 zł 

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu  

1) W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 
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paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł 

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę  1 000,00 zł 

 

Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet Gminy 
Tułowice przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 17 476 384,61 zł 

 Zwiększenia 22 711,00 zł 

 Zmniejszenia 1 000,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 17 498 095,61 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 498 642,77 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 17 996 738,38 zł 

 PRZYCHODY 2 520 318,02 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 517 056,40 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 15 884 704,40 zł 

 Zwiększenia 22 711,00 zł 

 Zmniejszenia 1 000,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 15 906 415,40 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 714 641,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 19 621 056,40 zł 

 ROZCHODY 896 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 20 517 056,40 zł 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Tułowicach i w BIP. 

Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski 
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